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l,i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-06-11 

Astrakanen, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 13.00. 

Katarina Toremalm (MP), ordförande 
James Johnson (BP), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Charlotta Bjärholm (FP), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Ulf Jiewertz (M), ej tjänstgörande ersättare 

Niclas Svanberg. Ersättare: Rune Andersson. 

atarina Toremalm 

~ 
Niclas Svanberg 

ANSLAGSBEVIS 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

11/6-3/7 

Henrik Andersson 
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Paragrafer: 72 - 73 

Utdragsbestyrkande 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-06-11 

MN § 72 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

fo:s @f 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-06-11 

MN § 73 dnr: MN 000093/2015-800, M 2015-000190 

Skrivelse efter tillsyn av länsstyrelsen enligt tobakslagen 

- Myndighetsnämnden och miljöavdelningen har tagit del av beslutet från 
länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen i Båstads kommun och vidtagit 
eller planerar att vidta nedan listade åtgärder: 

3 

• Miljöavdelningen har implementerat och använder checklistor framtagna av 
Folkhälsomyndigheten för tillsyn av rökfria miljöer samt försäljning av tobak 
i detaljhandel. Återkoppling till verksamheterna kommer att ske via skriftliga 
inspektionsrapporter. 
• Tillsynsfrekvensen över detaljhandel med försäljning av tobak kommer att 
ökas under 2015 och framåt för att motverka bristen på tillsyn som uppstått 
under de senaste åren samt för att upprätthålla tillsynen på lång sikt. 
• Egenkontrollprogram har begärts in från samtliga försäljningsställen för 
tobak. 
• Där bristfälligt egenkontrollprogram uppmärksammats vid tillsyn av 
länsstyrelsen har komplettering begärts in. 
• Miljöavdelningens målsättning är att utöka samarbetet med polis vad gäller 
tillsyn inom detaljhandel. 
•Alla skolor har en årlig tillsyn, vilket innebär att rökfria miljöer kommer att 
kontrolleras årligen med hjälp av Folkhälsomyndighetens checklista. 
• Inbjudan till skolor och näringsdikare angående information- och tillsyns
projekt för droger, tobak och rökfria miljöer 2015 har gått ut till berörda. 

- Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen utövar enligt 19 § tobakslagen tillsyn inom länet samt ska ge 
råd och stöd till kommunerna. Den 30 mars 2015 genomförde Länsstyrelsen 
tillsynsbesök i Båstads kommun över kommunens tillsyn vad gäller rökfria 
miljöer samt försäljning av tobak i detaljhandel. Båstads kommun fick vid 
tillsyn kritik för en del brister. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 2 juni 2015, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

lib w 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum: 2015-06-02 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2015-000190 

Till: Myndighetsnämnden 

Skrivelsen skall expedieras till: 
Länsstyrelsen i Skåne 
Kungsgatan 13 
20515 Malmö 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

M !../ oooo1L?/zo;,{'- &700 

Tjänsteskrivelse 1 
czJ 

• Tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) i Båstads kommun 
• Inbjudan till skolor och näringsdikare angående information- och tillsynsprojekt för 

droger, tobak och rökfria miljöer 

Skrivelse efter tillsyn av länsstyrelsen enligt tobakslagen i Båstads 
kommun. 

Förslag till åtgärder 
Myndighetsnämnden och miljöavdelningen har tagit del av beslutet från Länsstyrelsens tillsyn 
enligt tobakslagen i Båstads kommun och vidtagit eller planerar att vidta nedan listade åtgär
der. 

• Miljöavdelningen har implementerat och använder checklistor framtagna av Folk
hälsomyndigheten för tillsyn av rökfria miljöer samt försäljning av tobak i detaljhandel. 
Återkoppling till verksamheterna kommer att ske via skriftliga inspektionsrapporter. 

• Tillsynsfrekvensen över detaljhandel med försäljning av tobak kommer att ökas under 
2015 och framåt för att motverka bristen på tillsyn som uppstått under de senaste åren 
samt för att upprätthålla tillsynen på lång sikt. 

• Egenkontrollprogram har begärts in från samtliga försäljningsställen för tobak. 
• Där bristfälligt egenkontrollprogram uppmärksammats vid tillsyn av länsstyrelsen har 

komplettering begärts in. 
• Miljöavdelningens målsättning är att utöka sammarbetet med polis vad gäller tillsyn 

inom detaljhandel. 
• Alla skolor har en årlig tillsyn, vilket innebär att rökfria miljöer kommer att kontrolle

ras årligen med hjälp av Folkhälsomyndighetens checklista. 
• Inbjudan till skolor och näringsdikare angående information- och tillsynsprojekt för 

droger, tobak och rökfria miljöer 2015 har gått ut till berörda. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen utövar enligt 19 § tobakslagen tillsyn inom länet samt ska ge råd och stöd till 
kommunerna. Den 30 mars 2015 genomförde Länsstyrelsen tillsynsbesöki Båstads kommun 
över kommunens tillsyn vad gäller rökfria miljöer samt försäljning av tobak i detaljhandel. 
Båstads kommun fick vid tillsyn kritik för brister vad gäller: 

• För låg tillsynsfrekvensen över detaljhandel som har försäljning av tobak. 
• Egenkontroller vid anmälan av försäljning av tobak har inte begärts in. 
• Tillsyn och dokumentation av rökfria miljöer på skolor och förskolor. 



2 (2) 

Myndighetsnämnden ska enligt beslutet från Länsstyrelsen inkomma med redovisning på 
ovannämnda brister till länsstyrelsen senast den 15 juni. 

Aktuellt 
Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet enligt tobakslagen vad gäller rökfria miljöer så som 
lokaler avsedda för allmänhet, skolverksamhet, barnomsorg och skolgårdar samt försäljnings
ställen för tobak. 

Under 2014 har skolor förberetts vid tillsyn att ett projekt om droger, tobak och rökfria miljöer 
kommer att påbörjas under 2015. Under 2014 har kommunen deltagit i ett nationellttillsyns
projekt på ventilation och städning på skolor och förskolor, vilket har resulterat till att fokusen 
på rökfria miljöer har varit mindre prioriterad. 

Under 2014 genomfördes tillsyn på detaljhandel med försäljning av tobak på cirka 25 % av 
försäljningsställena. Under 2015 planeras resterande att tillsynas. Då miljöavdelningen har 
haft en tidigare Iivsmedelstillsynsskuld att arbeta ikapp har därav tillsyn på detaljhandel med 
försäljning av tobak varit mindre prioriterad. 

Övervägande/framtid 
Då tillsynsskulden inom livsmedelsverksamheten är avklarad kommer det finnas mer tid för 
tillsyn för detaljhandel med försäljning av tobak framöver. 

Skolor och förskolor har en årlig tillsynsavgift med årlig tillsyn. Med den nya checldistan kom
mer en mer regelmässig och fulländad tillsyn ske över rökfria miljöer årligen. För 2015 kom
mer även ett information- och tillsynsprojekt om droger, tobak och rökfria miljöer hållas för 
skolor, förskolor och näringsdikare för att uppmärksamma och informera om tobakslagen 
samt det dragförebyggande arbetet i Båstads kommun. Man kommer även att genomföra kon
trollköp i detaljhandeln av tobaksförsäljning. Syftet med projektet är att tydliggöra kommu
nens uppdrag i frågan samt att stärka samverkan mellan olika aktörer när det gäller att stödja 
ungdomar att inte börja använda tobak och droger. 

Myndighetsnämnden föreslås justera denna skrivelse omedelbart, då skrivelsen ska vara läns
styrelsen tillhanda senast den 15 juni 2015. 

Båstad dag som ovan 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

_,/_.__, q~;__ 

__.../ /, • p'P~ ,/"""',,.?'/ . 

Tomas Bergström 
Livsmedelsinspektör 
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BESLUT 1(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2015-04-08 Dnr 705-5438-2015 

Båstad Kommun 
Myndlghetsnämnden 

Kontaktperson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Marie Pauly 
010-224 15 61 

marie.pauly@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 

Myndighetsnämnclen 
269 80 Båstad 

Tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) i Båstads kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen riktat· la-Hik för följande brist 

Dn]1k1.?,!i.i.J. ....... 
....................................... 

o Tillsynsfrekvensen över detaljhandeln med tobak har under flera år varit 
alldeles för låg. 

o Egenkontrollprogrmn har end(lst i und(lntagsfall inhämtats i samband med att 

anmälan om försäljning av tobaksvaror tagits emot. 

o Det har inte gjorts någon regelrätt tillsyn med utförlig dokumentation enligt 
tobakslagen på skolor och förskolol". 

Myn<lighetsnämnden ska senast den 15 juni 2015 till Länsstyrelsen redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna. 

Bakgrund till tillsynen 
Länsstyrelsen utÖYar enligt 19 a § tobakslagen (TL) tillsyn inom länet och ska också 

ge råd och stöd till kommunerna. Länsstyrelsen har enligt tillsynsplan för 2015 
beslutat genomföra en verksamhetstillsyn i Båstads kommun. 

Länsstyrelsens handläggning 
Tillsynsbesöket genomfördes 2015-03-30. 

Länsstyrelsen har aviserat tillsynen genom brev, översänt enkätfrågor samt begärt att 

fil ta del av övergripande dokument. Enkätsvar och begärda handlingar som ligger till 
gnmd för den dialog som sker i samband med ett tillsynsbesök inkom till 
Länsstyrelsen i god tid före tillsynsbesöket. 

Vid besöket deltog vid intervjtm ordförande och vice ordförande i 
Myn<lighetsnämnden, avdelningschefen, livsmedelsinspektör med tillsynsansvar över 

detaljhandel samt miljö- och hälsoskyddsinspektör med tillsynsansvar över rökfria 
· miljöer. 

Poslacfress 

20515 Malmö 
DesOksadress 

Kungsgatan 13 
291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 

Teleron Telefax 

010-224 10 00 V'I. 010-224 1100 

Dankglro 

102-2847 

E·posl 
skanc@lansslyrelsen.se 

WIWI 

Vll'll'i.lansstyrclsen.se/skane 



BESLUT 2(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2015-04-08 Dnr 705-5438-2015 

Redovisning av tillsynen 

01'9anisation 
Ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen ligger under Myndjghetsnämn<len . Ungefär 
10 % av en hel tidstjänst avsätts för arbete med tobakslagen, fördelat på 5 % för 
<letaljhan<leln och 5 % för rökfria miljöer. 

Handläggarna använder Ecos som verksmnhetsstöd för sin lrnn<lläggning. 

Tillsy11splan ocli övel'9ripande sty1·dolmment 
Kommunen har i Program för folld1älsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 
2013-2020 satt upp som mål att "Ett ökat antal kommuninnevånare ska vara 
tobaksfria och barn ska fl\ en tobaksfri start i livet" samt att "Utöka antalet helt 
rökfria utomhusmiljöer". 

I Handlingsplan för programmet folld1älsa, h-ygghet och säkerhet anges att 
kommunen ska "Skapa stödjande miljöer gällande tobaksprevention genom att 
upprätta en sanwerkansgntpp som nktivt nrbetnr med rökfria miljöer med särsldld 
inriktning mot ungdomar". Samverkansgruppens arbete ska vnra igång 2016 och 
även följas upp under 2016. Flera av kommunens nämnder är ansvariga för insatsen. 

I kontroll och tillsynsplan för miljöavdelningen 201 S anges att det ska avsättas 20 
timmar för 10 inspektioner inom området tobak/receptfria läkemedel. Det anges 
vidare att kravet på kontroll nv tobakstillsynen kommer att öka marginellt. 

Tillsyn enligt tobakslagen har hitintills inte följts upp i nämnden . 

Kommunen har inte upprättat shiftliga rutiner avseende anmälan av 
tobaksförsäljning, tillsyn av detaljhandeln med tobak eller tillsyn av rökfria miljöer. 

Delegationsordningen granskades. Hnndläggare har delegation på beslut om 
föreläggande eller förbud enligt 20 § TL. Beslut om varning eller försäljningsförbud 
enligt 20a § TL eller om omhändertagande av tobaksvara och beslut om att förstöra 
tobaksvara enligt 21 § TL är inte delegerat. 

Tillsyn al' jöl'sälj11in9sställen för tobak 
Under 2014 fanns det 24- registrerade försäljningsställen av tobak inom kommunen . 

Tillsyn har endast gjorts på sex försäljningsställen under 2014 och endast på tre 
försäljningsställen under 2013. Inget av besöken har gjorts tillsammans med 
polismyndigheten . 
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BESLUT 3(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2015-04-08 Dm 705-5438-2015 

Länsstyrelsen granskade samtliga ärenden som upprättats sedan 1 januari 2013. 

Folkhälsomyndighetens tillsynsprotokoll användes under 2013 och delar av 2014, 

därefter sammanställdes ett eget, mer komprimerat protokoll. 

Återföring till näringsidkaren har skett i några fall men i flertalet fall är detta inte 

dokumenterat om så vnrit fallet. 

Tillsynsprotokollen är bristfalligt ifyllda och det framgår inte tydligt i 

dokumentationen eller i 1irendehanteringssystemet om/ då munärlminga1· funnits. 

Anmärkningar har inte följts upp genom nytt tillsynsbesök eller genom att 
inspektionsrnpport med uppmaning om åtgärd skickats ut. 

Besöken har skett oanmälda och utförts av livsmedelshanclläggaren själv utan sällskap 

av kollega eller polis. 

Av de 14 anmälningar som inkommit sedan 1 januari 2013 har egenkonb·ollprogram 

bifogats endast vid två tillfallen varav ett endast bestod av en utslo-iven, icke ifylld 

mall . Av ovnga försäljningsställen hade ytterligare två lämnat in 

egenkonh·ollprogram varav ett var mycket bristfälligt. 

Rölifl'ia miljöel' 
Länsstyrelsen ha1· granskat nio inspektionsrapporter avseende skolor och förskolor 

varav åtta avser inspektioner gjorda 2014 och en under 2013. Inspektionerna har 

haft fokus på ventilation, vattentemperatur, lokaler mm, Under rubriken Rölming 

framgår att frågor ställts till verksamhetsansvarig om rökning förekommer och om 

verksamheten tagit fram någon policy angående rökning. Det har inte gjorts någon 

regelrätt tillsyn med utförlig dokumentation enligt tobakslagen på skolorna och 

förskolorna. 

Kommunen uppger att cle under 2014 förberett skolorna på att ett projekt med 
särskilt fokus på rökning kommer att startas under 2015-16 i enlighet med de 

verksamhetsmål som anges i Handlingsplan för programmet folld1älsa, trygghet och 

säkerhet (se ovan). 

Kommunicering 
Länsstyrelsen lrnr kommunicerat ärendet enligt 17 § förvaltningslagen. 

Tillämpliga bestämmelser 

Tobakslagen 19 a §. 



BESLUT 4(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2015-04-08 Dnr 705-5438-2015 

Den omedelbara tillsynen av att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av 

kommunen när det gäller de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyncligheten har 

den centrala tillsynen. 

Kommunens tillsyn enligt tobakslagen gällande försäljning omfattar uppgifter 
avsee1Hle bl.a . 

o Ålderskontroll 

o Egenkontrollprogram 

o Åldersskyltar och dekaler 

o Märkning av tobaksvaror 

o Marknadsföring på försäljningsställe 
o Styckeförsäljning av cigaretter 

o Meddelande av förelägganden eller förbud; samt dessutom att 

o Rökförbudet på skolgårdar och i anch-a offentliga miljöer upprätthålls enligt 2 

§ tobakslagen 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen finner att tillsynen Över detaljhandel med tobak och tillsynen över 

rökförbudet på skolgårdar är mycket eftersatt. 

Egenkontrnllprogram har endast med något undantag lämnats in i samband med 

anmälan om tobaksförsäljning. Att dessa lämnas Jn är en förutsättning för att få rätt 
att sälja tobaksvaror . Vidare ska kommunen granska så att de uppfyller sitt syfte 

vilket inte har gjorts i de fall sådant program lämnats in. Kommunen bör snarast 

begära in samtliga egenkontrollprogrmn. 

Tillsynsprotokollen är bristfälligt ifyllda. Länsstyrelsen rekommenderar att 

kommunen återgår till protokoll av den typ som framtagits av 

Pol khälsom yn <ligheten. 

Tillsynen över rökförbudet på skolgårdar är också eftersatt. Kommunen har haft en 

viss dialog med skolledningen men någon regelrätt tillsyn enligt tobakslagen har inte 
bedrivits. Länsstyrelsen rekommenderar även här att kommunen använder sig av 

protokoll av <len typ som framtagits 11v Folkhälsomyndigheten, avsedda för tillsyn 

över rök.förbudet på skolgårdar. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen upprättar skriftliga rutiner 

för hur tillsynen enligt tobakslagen ska bedrivas vad gäller detaljhandeln och rökfria 

miljöer samt för anmälan om tobaksförsfiljning. 
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BESLUT 5(5) 

2015-01·-08 Dnr 705-H38-2015 

Detta beslut har fattats av enhetschef Gunvor Lanclqvist med alkohol- och 

tobakshandläggare Marie Pauly som föredragande. I den slutliga han<lläggningen en 

har också alkohol- och tobakshan<lläggare Gustav Malmberg deltagit. 

Kopia 

Folkhälsomyndigheten 

, I \ 
f , I 

(v-v,j ~ '------.._. } 
Marie Pauly 
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Den 8 oktober 2015 bjuder Samhällsskydd in till ett möte kring det dragförebyggande 
arbetet i Båstad med fokus på tobak och rökfria miljöer. Syftet är att tydliggöra kommu
nens uppdrag i frågan samt att stärka samverkan mellan olika aktörer när det gäller att 
stödja ungdomar att inte börja röka. Länsstyrelsen är inbjuden för alt berätta om sitt to
baksförebyggande arbete med bland annat rökfria skolgårdar samt beskriva sitt tillsyns
uppdrag i länet. 

Era synpunkter är viktiga därför hoppas vi att ni vill medverka på denna träff och ber er 
redan nu boka in den 8 oktober mellan kl. 13.00-16.00. Inbjudan med detaljerat pro
gram kommer i augusti. 

För att få en bred diskussion kommer detta utskick att gå ut till olika aktörer som omfat
tas av dessa frågor. Inbjudan går ut till grundskolor och gymnasium i Båstads kommun, 
både kommunala och privata, Teknik och Service, ungdomsgårdarna, polisen och tobaks
försäljare. 

Med vänliga hälsningar 

Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 
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